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Pan Piotr Petrykowski

Burmistrz Bartoszyc

ul. Bohaterów Monte Cassino 1

11-200 Bartoszyce

Szanowny Panie Burmistrzu!

Wnoszę do Pana, jako wykonawcy Uchwały nr XXXVIII/290/2014 Rady Miasta Bartoszyce o

natychmiastowe zaprzestanie pobierania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w

Bartoszycach, w związku z brakiem prawidłowego oznakowania strefy, a pomijając fakt ww. braku

prawidłowego oznakowania także  z  faktem pobieraniem opłat w miejscach,  które znajdują się w

obszarze objętym uchwałą Rady Miejskiej w Bartoszycach o powołaniu SPP, ale nie są wyznaczone za

pomocą znaków poziomych oraz pionowych, gdyż zgodnie z Ustawą o drogach publicznych pobieranie

opłat jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych miejscach znajdujących się w obszarze strefy płatnego

parkowania. Wnoszę także o uznanie wszelkich reklamacji składanych przez użytkowników strefy, wo-

bec których dotychczasowo pobierano nielegalnie opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania

w Bartoszycach.

Strefy Płatnego Parkowania wyznaczane są na podstawie ustawowej delegacji, wyrażonej w

art.  13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 3-4 oraz art. 13f  Ustawy o drogach publicznych. Aby można

było  pobierać  opłaty  od  kierujących  za  parkowanie  w strefach  płatnego parkowania  na  drogach

publicznych, musi być ona oznaczona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz

rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  roku  w  sprawie  szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

W dniu 15 listopada 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosił

zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnał-

ów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i  warunków ich umieszczania  na

drogach.  Zgodnie z treścią niniejszego aktu normatywnego, która stała się obowiązująca od 14 lutego

2014 r., określono nowy znak D-44, który stosuje się w celu wskazania strefy, w której w wyznaczon-

ym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowo pobierana jest opła-

ta za postój pojazdu samochodowego. Na znaku tym – obok napisu „Postój płatny” – wskazuje się



sposób wnoszenia opłaty za postój  pojazdu samochodowego przez umieszczenie napisu oraz od-

powiednio symbolu parkometru, karty zegarowej lub biletu. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłaty za

postój pojazdu samochodowego dotyczy określonych dni roboczych lub godzin, pod napisem „Postój

płatny” umieszcza się informację określającą zakres stosowania znaku D-44. 

Na mocy Ustawy o drogach publicznych oraz powyższej nowelizacji rozporządzenia, w strefie

płatnego parkowania, określonej znakiem D-44, miejsca dla postoju pojazdu samochodowego, w któ-

rym mogą być pobierane opłaty, wyznacza się jednocześnie znakiem pionowym D-18 oraz adekwat-

nymi znakami poziomymi:  P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 – „linia wyznaczająca pas postojowy”,

P-20 – „koperta”, P-24 – „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”. Nalepy zauważyć, że okre-

ślenie „w wyznaczonym miejscu” nie jest toż  same z dowolnym miejscem w obszarze objętym strefą

płatnego parkowania! Oznacza to, że naliczanie opłaty za postój (a także opłaty dodatkowej) w SPP

nie jest możliwe, jeśli miejsce parkowania zostało oznakowane jedynie znakiem pionowym albo jedy-

nie znakiem poziomym. lub jest w ogóle nieoznakowane.  Wyznaczenie miejsc jest  również ściśle

określone co do sposobu wykonania, i za takowy np. nie uznaje się wykonania miejsc postojowych i

sugerowania w niej sposobu ustawiania pojazdów np. za pomocą odmiennego koloru kostki.

Zobacz: Pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju – DTD.II.4401.83.2015.TW.1 do Wojewody Po-

morskiego z dn. 14-04-2015 r.

Jak  wynika  z  powyższego, ustawodawca dokładnie  określił,  jak  powinna być  prawi  dłowo

oznakowana strefa, a także miejsca w niej, aby pobieranie opłat było możliwe. W dniu 19-07-2016 r

dokonałem  przeglądu  oznakowania  Strefy  Płatnego  Parkowania  w  Bartoszycach  i  stwierdzam,  że

pobieranie opłat w całej strefie  odbywa się w chwili obecnej z naruszeniem prawa i nosi znamiona

czynu nielegalnego.

Na ulicach dojazdowych do strefy stoją jakieś tablice, wyglądem zbliżone do znaków D-44, ale

nimi nie są. W ww. rozporządzeniach wskazano w sposób jednoznaczny, jakie kryteria powinien speł-

niać  znak  D-44,  obowiązkowo ze  wskazaniem  na  nim  informacji  „Postój  płatny”,  godzin  dni

roboczych, w których opłata jest wymagana oraz - w sposób graficzny - sposobu uiszczania opłaty,

Niestety, takich wskazań na tablicach mających imitować znaki D-44 w Bartoszycach nie ma, wobec

czego nie można ich uznać za legalne znaki drogowe, wywołujące skutecznie prawny obowiązek wno-

szenia opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania wyznaczonego uchwałą Rady Miasta.

Są  to  raczej  plansze reklamowe zachęcające do skorzystania  od  poniedziałku do piątku  z  jakichś

parkingów w godzinach od 9 do 16, i to marne, bo nie podają ich lokalizacji.



Plansza reklamowa, prawdopodobnie mająca imitować znak D-44 – ul. Kętrzyńska

Pomijając  brak  oznaczenia  strefy  w  Bartoszycach  znakami  D-44  spełniającymi  wymogi

prawne, stwierdzam, że miejsca, na których są egzekwowane opłaty za postój, nie są wyznaczona za

pomocą znaków pionowych (D-18) oraz poziomych (P-18, P-19, P-20 lub P-24), co jest bezwzględnie

wymagane w świetle obowiązujących aktów prawnych dotyczących stref  płatnego parkowania!

Powyższy brak lub niepełne oznakowanie  powoduje,  że postój  pojazdu w takiej  lokalizacji  należy

traktować  jako  pozostawienie  go  w  miejscu  niewyznaczonym,  co  zgodnie  z  aktualnym  stanem

prawnym na terenie  Rzeczpospolitej  Polskiej  nie może wywoływać skutków w postaci  obowiązku

uiszczania opłat za parkowanie przez kierujących.  Zauważyć należy,  że zastosowanie odmiennego

koloru kostki brukowej w obowiązującym stanie prawnym NIE JEST wyznaczeniem miejsca.

ul. Bohaterów Monte Cassino – brak znaków pionowych i poziomych, pod znakami B-33 i D-4a jakaś

nielegalna tabliczka, nieprzewidziana w Rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych.



Brak znaków pionowych i poziomych wyznaczających miejsca parkingowe, poustawiane za to jakieś tablica

reklamowe zachęcające do kupowania jakichś kart w kiosku z prasą – może widokówek z Bartoszyc?

Jeżeli nie nastąpi natychmiastowe zaprzestanie dalszego pobierania nielegalnych opłat   do

czasu usunięcia wad prawnych oznakowania,  to w mojej ocenie będzie wypełniało to znamiona

popełnienia przestępstwa z art. 231 kk i art. 286 § l kk, co w konsekwencji będzie stanowić pod-

stawę do zawiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia wspomnianych czynów zabro-

nionych.  Do czasu wprowadzenia prawidłowego oznakowania  proszę o poinformowanie wszyst-

kich punktów, w których sprzedawane są karty parkingowe bartoszyckiej SPP, o wstrzymaniu po-

bierania opłat, aby nieświadomi kierowcy nie kupowali kart parkingowych i nie wnosili opłat pod

wpływem błędu w tym okresie.

W związku z powyższym wnoszę jak w petitum.

Załącznik:

• Pismo Ministra Infrastruktury i Rozwoju – DTD.II.4401.83.2015.TW.1

Do wiadomości:

− „Goniec Bartoszycki”

− Telewizja Kablowa Bart-Sat






